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 2 (66) العقيدة الطحاوية

 
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ابه ى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحالحمد هلل رب ِّ العالمين، وصل

 أجمعين، أما بعد،
 اح  م ابن تيمية، وذكرنا أن لها شر شيخ اإلساللفي الدرس الماضي أشرنا إلى تائية القدر، منظومة 

ضمن مجموعات  طبوع مفرد أكثر من مرة، ومطبوععدي ممختصر ا للشيخ عبد الرحمن بن سِّ 
 (، يقول:245الشيخ في )مجموع الفتاوى( في الجزء الثامن، صفحة ) كتب ورسائل

  "ُسَؤاٌل َعْن اْلَقَدرِّ 
ي ِّيَن َفَقاَل: َأْوَردَ  م ِّ  َأَحُد ُعَلَماءِّ الذ ِّ

ُكمْ  ياااااااااااانِّ ااااااااااااي  دِّ م ِّ ينِّ ذِّ  َأَيااااااااااااا ُعَلَماااااااااااااَء الااااااااااااد ِّ
 

 " ااااااااااااااااااة   َتَحيَّاااااااااااااااااَر ُدل ااااااااااااااااااوُه بَِّ ْوَضااااااااااااااااا ِّ ُحجَّ
 -ا عندنا في كتاب هللا وُسنة نبيهس عنده من األدلة مثل ميعني ليس بغريب أن يتحيَّر ذمي، لي 

بي ِّن لهم ويوض  لهم من كتبهم السماوية، لكنها تعدت إليها يد ، عندهم ما يُ -صلى هللا عليه وسلم
تبديلها، و فمت خروهم الذين لم يطلعوا على الكتب الُمنزَّلة قبل تحريفها  .التحريف والتغيير والتبديل

َد هذا فيمن ينتسب إلى محمدشيء مثل ما حصل للساقد يحصل عندهم  ذا وجِّ  -ئل من الحيرة. وا 
َدت وكتابه القر  -صلى هللا عليه وسلم آن مصوٌن من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، وجِّ

 الحيرة عند جموع من ينتسب إلى العلم، فضال  عن من دونهم. يقول:
ياااااااااااانِّ " ااااااااااااي  دِّ م ِّ ينِّ ذِّ  ُكمْ َأَيااااااااااااا ُعَلَماااااااااااااَء الااااااااااااد ِّ
 

ااااااااااااااااااة  َتَحيَّاااااااااااااااااا   َر ُدل ااااااااااااااااااوُه بَِّ ْوَضاااااااااااااااااا ِّ ُحجَّ
كُ    مْ إَذا َمااااااااا َقَضااااااااى َرب ِّااااااااي بُِّكْفاااااااارِّي بِّااااااااَزْعمِّ

 
                 "                 ... 

سى، لكن يقول: "إَذا لموسى أو عي -على حد زعمه-ُمقر وُمعترف أنه كافر؛ ألنه تابع  غير هو 
وا لَِّذيَن َكَفرُ َيُكِن ا َلم  }ْم" وعندنا أن اليهود والنصارى كفار باإلجماع، َما َقَضى َرب ِّي بُِّكْفرِّي بَِّزْعمِّكُ 

ِرِكيَن{ ِكَتاِب َوال ُمش   ،)من( تبعيضية كون ت[. قد يقول قائل: لماذا ال 1:البينة]سورة  ِمن  َأه ِل ال 
 ؟كفيكون بعض الذين كفروا من أهل الكتاب، والذين كفروا هم بعض أهل الكتاب وما أشبه ذل

 مع وجود أدلة أخرى ُتصر ِّح ،داخلة على الكتاب فقط، ألمكن أن ُيقال (من)نقول: ال، لو كانت 
َف عليهم المشركون، والمشركون كفار كلهم باالتفاق، فتكون حينئذ  )من( بي  ؛انيةبكفرهم، لكنه ُعطِّ

ِكتَ َلم  َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمن  َأه لِ }ألن العطف على نية تكرار العامل،  ِرِكيَن{اِب َوال   ال  سورة ] ُمش 
ا، وليست تبعيضية.1:البينة  [ يعني على نية تكرار العامل. ف)من( هنا بيانية قطع 

ُكمْ "  إَذا َمااااااااااا َقَضااااااااااى َرب ِّااااااااااي بُِّكْفاااااااااارِّي بِّااااااااااَزْعمِّ
 

يَلتِّااااااااااي  اااااااااي َفَمااااااااااا َوْجاااااااااُه حِّ ن ِّ  َوَلاااااااااْم َيْرَضااااااااااُه مِّ
ااااااااي، َفَهااااااااْل إَلااااااااى   َدَعااااااااانِّي َوَساااااااادَّ اْلَباااااااااَب َعن ِّ

 
اااااااااااايَّتِّي   ُدُخااااااااااااولِّي َساااااااااااابِّيٌل َبي ُِّنااااااااااااوا لِّااااااااااااي َقضِّ

 َقَضاااااااااااااااااى بَِّضااااااااااااااااااَللِّي ثُااااااااااااااااامَّ َقااااااااااااااااااَل اْرَض  
 بالقضا

ااااااااااااْقَوتِّي  ي فِّيااااااااااااهِّ شِّ  َفَمااااااااااااا َأَنااااااااااااا َراض  بَِّالَّااااااااااااذِّ
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

اااااااا ااااااااي ِّ َيااااااااا َقااااااااْوُم َراضِّ  ي اَفااااااااِّْْن ُكْنااااااااُت بِّاْلَمْقضِّ
 

 َفَرب ِّااااااااااااااااااي اَل َيْرَضااااااااااااااااااى بُِّشااااااااااااااااااْؤمِّ َبلِّيَّتِّااااااااااااااااااي 
 سااااايدي  َيْرَضااااااهُ َفَهاااااْل لِّاااااي رَِّضاااااا َماااااا َلاااااْيَس  

اااااااْرُت ُدل اااااااونِّي َعَلاااااااى َكْشااااااافِّ   .  حيرتاااااااي َفَقاااااااْد حِّ

يَرتِّي . اااااااااااايَئة   حِّ ااااااااااااي َمشِّ ن ِّ  إَذا َشاااااااااااااَء َرب ِّااااااااااااي اْلُكْفااااااااااااَر مِّ
 

ااااااااايَئةِّ    َفَهاااااااااْل َأَناااااااااا َعااااااااااة  فِّاااااااااي ات َِّبااااااااااعِّ اْلَمشِّ
 
 

 َوَهااااااااااْل لِّااااااااااي اْختَِّياااااااااااٌر َأْن ُأَخااااااااااالَِّف ُحْكَمااااااااااهُ 
 

ينِّ   ِّ َفاْشاااااااااااااااااُفوا بِّااااااااااااااااااْلَبَراهِّ  "ي َغلَّتِّااااااااااااااااااَفبِّاااااااااااااااااَالَّ
قنع بما وكثيٌر منهم ي... عالقة بالعلوم الشرعية،  كثير من المثقفين اآلن، الذين ما لهم عناية وال                 

 عليه هذه تدخليسمع، لو يسمع مثل هذا الكالم، وما عنده صلة بالعلم الشرعي وال عناية به، قد 
 الُشبهة كما مشت على كثير من الُمبتدعة.

َمُة َأْحَمد ا"َفَ  َماُم اْلَعالُِّم اْلَعالَّ ْيُخ اإْلِّ ْساَلمِّ الشَّ يَّة ُمْرَتجِّ ْبُن َتيْ َجاَب َشْيُخ اإْلِّ :مِّ  ال 
يَن.  اْلَحْمُد لَِِّّّ َرب ِّ اْلَعاَلمِّ

اااااااااااااد    ُساااااااااااااَؤاُلَك َياااااااااااااا َهاااااااااااااَذا ُساااااااااااااَؤاُل ُمَعانِّ
 

يَّاااااااااا  اااااااااامِّ َرب ِّ اْلَعااااااااااْر ِّ َبااااااااااارِّي اْلَبرِّ  ةِّ ُمَخاصِّ
 َصااااااااااَم اْلَمااااااااااَ َ اْلُعاااااااااااَل َفَهااااااااااَذا ُسااااااااااَؤاٌل َخا 

 
يم ا بِّااااااااااااهِّ إْبلِّاااااااااااايُس َأْصااااااااااااُل اْلَبلِّيَّااااااااااااةِّ    "َقاااااااااااادِّ

ا بِّهِّ إْبلِّيُس أَ   يم  "ْصُل الْ "َفَهَذا ُسَؤاٌل َخاَصَم اْلَمَ َ اْلُعاَل" يعني: المالئكة، "َقدِّ  .َبلِّيَّةِّ
 "َفَهااااااااااَذا ُسااااااااااَؤاٌل َخاَصااااااااااَم اْلَمااااااااااَ َ اْلُعاااااااااااَل 

 
يم ا بِّااااااااااااهِّ إْبلِّاااااااااااايُس َأْصااااااااااااُل ا   ْلَبلِّيَّااااااااااااةِّ َقاااااااااااادِّ

عَ    نْ َوَمااااااااْن َيااااااااُك َخْصاااااااام ا لِّْلُمَهااااااااْيمِّنِّ َيااااااااْرجِّ
 

ي اااااااااااا فِّاااااااااااي اْلَحفِّيااااااااااارَ    ةِّ"َعَلاااااااااااى ُأم ِّ َرْأس  َهاوِّ
ا في عشر صفحات، في كل صفحة خمسة عشرة بيت ا، تزيد على قصيدة طويلة جد  الإلى آخرها،  

 بيت. 16؛ ألن هنا 150
ر، ينتفع به بيت، وشرح الشيخ اب 150على كل حال، تزيد على  ن سعدي شرح ُمختصر ُميسَّ

 طالب العلم.
ل في القضاء والقدر، اسمه )شفاء العليل في القضاء والقدر كتاٌب ُمطوَّ  -رحمه هللا-والبن القيم 

 والحكمة والتعليل(.
ا مرَّ معنا في كالم شيخ اإلسالم:  بي أثالثة أشياء ال حقيقة لها: طفرة النظَّام، وأحوال "أيض 

 . ما معنى طفرة النظَّام؟ "سب األشعري هاشم، وك
 طالب: ...

 ؟الكالم في الطفرة، كالم ابن حزم في آخره؟ كالم طويل هذا، أمأين؟ في أوله 
 طالب: في أول الصفحة األولى، كالم شيخ اإلسالم.

 هذه ترجمته.
 طر بدأ ...سطالب: آخر ثالثة أ

 السادسة؟
 طالب: نعم.
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 4 (66) العقيدة الطحاوية

م مشي في نفي الجزء الذي ال يتجزأ، وأحدث القول بالطفرة، لما ألز  السادسة يقول: "وافق الفالسفةَ 
اهى ما ال نيف يقطع ما يتنملة  على صخرة من طرف  إلى طرف، أنها قطعت ما ال يتناهى، فك

رضة تقطع بعضها بالمشي وبعضها بالطفرة، وشبَّه ذلك بحبل  ُشدَّ على خشبة  ُمعت"قال:  "يتناهى؟
ذراع ا، وعليه دلو ُمعلٌق وحبٌل طوله خمسون ذراع ا، ُعل َِّق عليه  وسط البئر، وطوله خمسون 

ر به الحبل المتوسط؛ فْن الدلو يصل إلى رأس البئر، وقد قطع مئة ذراع بحبل   وله طمعالٌق، فُيجَّ
قطع خمسون ذراع ا في زمان  واحد، وليس ذلك إال أن بعض القطع بالطفرة. ولم يعلم أن الطفرة 

ا موا مسافة نما الفرق بين المشي والطفرة ير  ،زية في المسافة، فاإللزام ال يندفع عنهأيض  جع إلى وا 
 ".سرعة الزمان وبطئه

 .هلل الذي عافانا مما ابتالهم به الحمد
 نها ال حقيقة لها. أزم حول الطفرة، لكن يكفينا هذا، في كالم  البن ح

المراد بها: الصفات فل أبي هاشم، ما كتبت اآلخرين؟ أحوال أبي هاشم الُجبَّائي، أما أحوا
 المعنوية التي فرض بْثباتها أبو هاشم دون سائر الُمعتزلة، من نفيه لصفات المعاني، أي: أنه

ا، هللا تعان،  الُمسينفي العلم والقدرة واإلرادة، إلى آخر الصفات، ثمَّ ُيثبت كونه عالم ا قادر ا وُمريد 
 ؟كالٌم طويل. كسب األشعري بقي هفي

 ب: ...طال
 نعم، مس لة الكسب. 

 ."بسم هللا الرحمن الرحيم
جمعين، أالحمد هلل ربِ  العالمين، وصلى هللا وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 :-الىرحمه هللا تع-اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، قال الشارح 
ِد فَ  َعب  ُن ال  َذا َثَبَت َكو  َعاِن:َواِ  َعاُلُه َنو  ، َفَأف   اِعالا

َراَدِتِه"  َرِتِه َواِ  ِتَراِن ُقد  ِر اق  ُه ِمن  َغي   َنو ٌع َيُكوُن ِمن 
 "فْن قيل" قرأته؟ الذي قبله بثالثة أسطر؟

ِد، َفإِ  َعب  يَجاِد ِمَن ال  ِتَحاَلِة اإلِ  ُتم  ِباس  الا ع َل ِلل َعب  فِ ذاا ََل "َفِإن  ِقيَل: ِإَذا َحَكم  ُد ِد َأص  َعب  اِعٌل فَ ؟ ِقيَل: ال 
َرٌة َحِقيقَ  ِلِه َحِقيَقةا، َوَلُه ُقد   ةا". يِلِفع 

 حقيقة؟
 طالب: أحسن هللا إليك.

َرٌة َحِقيقَ  ِلِه َحِقيَقةا، َوَلُه ُقد  ُد َفاِعٌل ِلِفع  َعب  ".ي"ِقيَل: ال   ةا
 حقيقية أو حقيقة؟

 أحسن هللا إليك. حقيقة، حقيقة نعم، طالب:
"."ِقيَل: ال عَ  َرٌة َحِقيَقةا ِلِه َحِقيَقةا، َوَلُه ُقد  ُد َفاِعٌل ِلِفع   ب 
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مة عندهم ال يقدر؛ ألن القدرة واالستطاعة عندهم ُمالزِّ المجاز، من باب حقيقة، يعني: ليست 

للفعل، يعني قبل الفعل بثانية ال يستطيع، حتى يفعل، نعرف أنه استطاع. وقبل ذلك ال يقدر، 
ف االستطاعة وبهذه القدرة؟ ال ُيمكن. معناه: أنه قبل الفعل غير ُمكلَّ  وهل التكليف يكون بهذه

 بالفعل؛ ألن االستطاعة غير موجودة.
ُ{"َقاَل َتَعاَلى:  ُه َّللاَّ َلم  ٍر َيع  َعُلوا ِمن  َخي  َتِئس  ِبَما َكاُنوا  ال:وق ،[197ة:]سورة البقر  }َوَما َتف  }َفاَل َتب 

َعُلوَن{  َثاُل َذِلَك.[ َوأَ 36]سورة هود:َيف   م 
َعاِن: َعاُلُه َنو  ، َفَأف  ِد َفاِعالا َعب  ُن ال  َذا َثَبَت َكو   َواِ 

َراَدِتِه، َفَيُكو َرِتِه َواِ  ِر اق ِتَراِن ُقد  ُه ِمن  َغي  ، َكَحَرَكاِت َلُه َوََل يَ  ُن ِصَفةا َنو ٌع َيُكوُن ِمن  ُكوُن ِفع الا
َتِعِش".  ال ُمر 

حركات السليم،  ثله بدون إرادة من الفاعل، وليست مع  هذهذا بدون إرادة، حركات الُمرت
را دته، الُمختار، الذي له قدرة وله إرادة، يفعل ما يريد ويتركه إن شاء، مع أن قدرته ومشيئته وا 

 تابعة إلرادة هللا ومشيئته.
ِتَيارِِه، َفيُ " َرِتِه َواخ  يَجاِد ُقد  ُه ُمَقاِرناا إلِ ِنِه ِصَفةا كَ وَصُف بِ َوَنو ٌع َيُكوُن ِمن  َعب  و  باا ِلل  ِد،  َوِفع الا َوَكس 

ُ َتَعاَلى ُهَو الَِّذي َجَعَل ال عَ  ِتَياِريَِّة. َوَّللاَّ َد َفاَكال َحَرَكاِت اَِلخ  َتاب  ِدُر عَ ِعالا ُمخ  َلى َذِلَك راا، َوُهَو الَِّذي َيق 
رَ  َلُف ال َجب  َكَر السَّ َدُه ََل َشِريَك َلُه. َوِلَهَذا َأن  َر ََل ، َفِإنَّ ال  َوح   ِإَلَّ  ِمن  َعاِجٍز، َفاَل َيُكونُ  َيُكوُن ِإَلَّ َجب 

ِغيَرةِ  ِر الصَّ ِبك  َباِر ال  َِب ِوََلَيُة ِإج  َراِه، ُيَقاُل: ِلْل  ك  َكاِح، وَ  َعَلى اَمَع اإلِ  َباُر الثَّي ِ لنِ  َس َلُه ِإج  َباِلِغ، َلي  ِب ال 
َجَها مُ  َس َلُه َأن  ُيَزوِ  : َلي  َرَهةا".َأي   ك 

من عاجز، الذي ال يملك التصر ف في  ال يكون إال -رحمه هللا-يعني الجبر، كما ذكر الشارح 
ال يحتاج إلى جبر، يودع فيك القدرة والحرية فالقلب، أما الذي يملك التصر ف في القلب، 

يجبر وال هذا فوالسيف،  اواالختيار، لكن لن تخرج عن إرادته وقدرته. أما الذي يجبرك بالعص
ار يجبل، فرق بين من يجبل على األخالق وُيبي ِّن األخالق النافعة والضارة، ويترك لك حرية اختي

ت القوة، اآلن ما الذي يجعل الحكام دَ ما تشاء منهما، وبين من يجبرك على أحدهما. إذا وجِّ 
 لناس؟ لو برزوالسالطين يتولون الُبلدان بالقدرة والقهر والغلبة، وقد يكون بشخصه من أضعف ا

له أقل الناس، أو من أوساط الناس، لصرعه. لكن يجبرهم بغيره، ال يستطيع أن يجبرهم بنفسه؛ 
ال فالسلطان بذاته َدت الجيو  للدول، وا  ذه أمام ه ئ اأو بمفرده ال يستطيع أن يصنع شي ولذلك وجِّ

ذه طبيعتهم. فْن الجموع الغفيرة من الشعوب. لكن هو يجبرهم بالجي ، وطبيعة ُملك البشر، ه
جبرهم وملكهم وساسهم بالحق والعدل واإلنصاف، وبما جاء عن هللا وعن رسوله، صار خير ا لهم 

ن حكمهم بغير ذلك، صار نقمة.  -جلَّ وعال-ونعمة من هللا   يحتاج ال -جلَّ وعال- هللاولهم. وا 
 ، كعجز المخلوق.إلى جيو ، وال يحتاج إلى أسلحة؛ ألنه ليس بعاجز  عن تصريف ُملكه بنفسه
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َباِر ِبَهَذا اَلعتبار؛ ألنه سبحانه خ ج  ُ َتَعاَلى ََل ُيوَصُف ِباإلِ  ُمَرا ،دةالق اإلرا"َوَّللاَّ ِد َقاِدٌر َعَلى َأن  َوال 
ا َفاِظ الشَّ رِِه. َوِلَهَذا َجاَء ِفي َأل  َتاراا ِبِخاَلِف َغي  َعَلُه ُمخ  ُل"ُدونَ ِرِع: "ال  َيج  ِر"، َكمَ َجب  ُ ا َقاَل َصلَّ "ال َجب  ى َّللاَّ

ِه وسلم ألشج عبد القيس:  ُ: ال ِحل ُم وَ إن فيك خلتين ُيِحبُُّهَما »َعَلي  ََناةُ َّللاَّ ِن ، َفَقاَل: أَ «األ  ُخُلَقي 
ِهَما؟ َفَقاَل: ِن ُجِبل ُت َعَلي  ُت ِبِهَما؟ َأم  ُخُلَقي  ِهَما ُجِبل تَ  َبل  خلقان» َتَخلَّق   "«َعَلي 

: ُجبرت عليهما. وال يجوز أن ُيقال  حينئذ 
 طالب: شيخ، أحسن هللا إليك، إن بك لخلتين؟

 خصلتين.
 َل، أقصد في الالم؟طالب: 

؛ ألنها النفي؟ يجوز حذفها؛ ألن الالم الم الت كيد، ت تي بخبر الُمزحلقة يسمونها. أو ليست ُمزحلقة
 صارت في اسم )إن(.

ُد ّلِلَِّ الَِّذي َجَبَلنِ ""َفَقاَل:  ُ تَ . وَ "على خلقين يحبهما هللا ورسولهي ال َحم  َدُه َعاَلى ِإنَّ َّللاَّ َما ُيَعذِ ُب َعب 
ِفع لِ  ِعَقاِب َعَلى ال  َن ال  ُق َبي  . َوال َفر  ِتَياِريِ  ِلِه اَِلخ  تِ  َعَلى ِفع  َتقِ َياِريِ  َوغَ اَِلخ  ِتَياِريِ  ُمس  ِر اَِلخ  رٌّ ِفي ي 

ُعُقوِل. ِفَطِر َوال   ال 
َذا ِقيَل: خَ  ٌم! َكاَن ِبَمن  َواِ  ِه ُظل  ُعُقوَبِة َعَلي  ِفع ِل َمَع ال  مِ  ُثمَّ حُ خَ ن  ُيَقاَل: ِزَلِة أَ ل ُق ال  ِل السُّ ُصوُل ل ُق َأك 

ِت، َفَهَذا َسَبٌب  ِت ِبِه ُظل ٌم!! َفَكَما َأنَّ َهَذا َسَبٌب ِلل َمو  ُعُقوبَ لِ ال َمو  َم ِفيِهَما".ِة، َوََل ظُ ل   ل 
كل ما يضره، مريض بنوع من المرض ويعرف أن هذا األكل ي  أنا الشخة لو قدر هللا على هذ

ألنه  ؛يضره، بل يؤدي إلى وفاته، ثمَّ ي كل منه، هل يجوز له أن يحتج ب ن هللا جبره على ذلك
 ما عندك عقل ُتمي ِّز، أليس عنده عقل؟ هل ُيالم أم ال ُيالم؟ ؟االختيار ينأطيب كتبه عليه؟ 

ز ل الناس، وأقرب الناس إليه يلومونه؛ ألنه يستطيع أن يترك وله عقل ُيمي ِّ حتى هو يلوم نفسه قب
 ويعرف ما يضره، بهذه المعرفة يجب عليه أن يترك ما يضره، وقل مثل هذا فيما يضره في دينه.

لُ  ِد ِفع ٌل َلُه َحِقيَقةا، َوَلِكنَُّه َمخ  َعب  ُعولٌ   َتَعاَلى،وٌق ّلِلَِّ "َفال َحاِصُل: َأنَّ ِفع َل ال  َس ُهَو ، َلي  َتَعاَلى هلل َوَمف 
َس  ُعوِل، َوال َخل ِق وَ  َنف  َمف  ِفع ِل َوال  َن ال  ٌق َبي  لُ ِفع ِل َّللاَِّ. َفَفر   وِق.ال َمخ 

ُخ  ي  َلى َهَذا ال َمع َنى َأَشاَر الشَّ ُ تَ رَ -َواِ  ِلِه: "بِ  -ىالَ عَ ِحَمُه َّللاَّ ِعبَ َقو  َعاُل ال  ٌب ِمنَ  َوكَ ّلِلَِّ اِد َخل ُق َوَأف   س 
ِعَباِد" ِعَباِد فعالا وكَ أَ  -ال  ُب: ُهَو ال  باا، وأضاف الخلق إلى هللا َتَعاَلى. َوال كَ س  ث َبَت ِلل  ِفع ُل الَِّذي َيُعوُد س 

ٌع َأو  َضَرٌر، َكَما َقاَل َتَعاَلى:  ُه َنف  َها َما َسَبت  َوعَ }َلَها َما كَ َعَلى َفاِعِلِه ِمن  {اَلي  َتَسَبت  ]سورة  ك 
 [.286البقرة:

ُ َتَعاَلى ِإَلَّ َما ُيِطيُقوَن، َوََل  ُهُم َّللاَّ ُلُه: )َوَلم  ُيَكلِ ف   ". (لََّفُهم  ِإَلَّ َما كَ  ِطيُقونَ يُ َقو 
ال ". لكن -جلَّ وعال-، وهذا منصوة في كتاب هللا "كلفهم هللا تعالى إال ما يطيقون ولم يُ "

يطيقون أكثر مما كلفهم. يعني: كلفهم خمس صحيحة، بل ب، هذه ليست "يطيقون إال ما كلفهم
كلفهم بصيام شهر، لو كلفهم في اليوم والليلة ما يطيقون؟. صلوات، لو كلفهم بعشر صلوات 
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كلفهم بحجة واحدة في العمر، لو كلفهم ب كثر من ذلك، ما  بصيام شهرين، ما يطيقون؟
 .طيقون إال هذا القدر الواجب عليهمُيطيقون؟. مقتضى قوله: "وال ُيطيقون إال ما كلفهم" أنهم ال يُ 

ال فما معنى أن المسلمين عموم ا، ال سيما خالصتهم من المؤمنين والصالحين والُعبَّاد، أنهم  وا 
يصلون أضعاف أضعاف ما كلفوا به، وُذكِّر عن بعضهم، مثال : اإلمام أحمد ثالثمائة ركعة في 

غير صحي . وُذكِّر عن الحافظ عبد  :قلنا هم،ل: إنهم ال يطيقون إال ما كلفاليوم والليلة. لو قي
النهي بارتفاع الشمس إلى  كبيرة من الركعات بين خروج وقت االغني المقدسي أنه يصلي أعداد  

ال قال ابن الُمطه ِّر في )منهاج الكرامة( أن علي بن  .الزوال وهذا في حدود ما يستوعبه الزمان، وا 
ة، قال شيخ اإلسالم: "الزمان ال يستوعب"، الزمان ال أبي طالب يصلي في اليوم والليلة ألف ركع

يستوعب ألف ركعة في اليوم والليلة؛ ألنه أقل ركعة ُمجزئة تؤدى بدقيقة، أقل ركعة ُمجزئة تؤدى 
ف ب مور  أخرى، بعبادات  أخرى، بدقيقة، فيحتاج من غير فواصل إلى ألف دقيقة، تصور أنه ُمكلَّ 

بنوم، ب كل وشرب، والتزامات أخرى؛ ألنه ما هو بْنسان  عادي  ف براحة،بواجبات  أخرى، ُمكلَّ 
ينطوي في بيته، في سجادته ويصلي ليل نهار، حتى لو كان كذلك، الزمان ما يستوعب، كما 

 قال شيخ اإلسالم. لكن المقصود أنهم ُيطيقون أكثر مما كلفهم.
ِسيرُ  َل َوََل ُقوََّة ِإَلَّ ِباّلِلَِّ  "َوُهَو َتف  َل أِلََحٍد، َوََل َحَركَ َحٍد، َوََل تَ يَلَة ألَِ "، َنُقوُل: ََل حِ "ََل َحو  َة أِلََحٍد َحوُّ

َها َّللاَِّ َمِة َطاَعِة َلى ِإَقاَعن  َمع ِصَيِة َّللاَِّ، ِإَلَّ ِبَمُعوَنِة َّللاَِّ، َوََل ُقوََّة أِلََحٍد عَ  ِفيِق إِ  َوالثََّباِت َعَلي  َلَّ ِبَتو 
  .َّللاَِّ َتَعاَلى"

 عانته، بتوفيقه وا عانته.وا  
ِري ِبَمِشيَئِة َّللاَِّ َتَعاَلى َوِعل ِمِه وقضائه وقدره.  ٍء َيج  ها، ه المشيئات كللبت مشيئتغ"َوُكلُّ َشي 

ُر َظا َعُل َما َيَشاُء، َوُهَو َغي  ِحَيَل ُكلََّها. َيف  ا. ِلٍم َأبَ َوَغَلَب َقَضاُؤُه ال  َعُل َوُهم  ََل ُيس  }دا  َأُل َعمَّا َيف 
َأُلونَ   [.23:األنبياء]سورة  {ُيس 

 :-رحمه هللا-قال الشارح 
 ُ ُهُم َّللاَّ ُلُه: "َلم  ُيَكلِ ف  عَ  ََل ُيَكلِ فُ }َعاَلى: تَ َقاَل  ،َتَعاَلى ِإَلَّ َما ُيِطيُقوَن"َفَقو  ا ِإَلَّ ُوس  سا ُ َنف  ]سورة  َها{َّللاَّ

ا إِ [، وقال َتَعاَلى: 286البقرة: سا َعَها{}ََل ُنَكلِ ُف َنف   [.152عام:]سورة األن َلَّ ُوس 
ِليَف َما ََل ُيَطاُق َجاِئٌز  َعِريِ  َأنَّ َتك  َش  " عَ َوَعن  َأِبي ال َحَسِن األ  الا  ق 

ساا ِإَلَّ َما آَتاَها{يعني  ُ َنف  : في رؤية الهالل، هل [، يعني مثال  7:الطالق]سورة  }ََل ُيَكلِ ُف َّللاَّ
هذا  رها مما ُيقر ِّب وُيكب ِّر الصورة، هل هم ُمكلفون بذلك؟ أم أنالناس ُمكلفون بالمناظير؟ وغي

ا إال ما آتاها. يعني: لو تركوا الكمالي واألصل العين الُمجردة؟ ألن هللا ال ُيكل ِّ   مناظير ماف نفس 
 توض . ، لكنهائ اُتغي ِّر من الواقع شي ثموا، لكن لو استعملوها، فْنها الأ

 .اإلرادات كلها"طالب: قوله: "وعكست إرادته 
 أين؟
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 طالب: "غلبت مشيئته المشيئات كلها، وعكست إرادته اإلرادات كلها".
َيَل ُكلََّها".  ال، "َوَغَلَب َقَضاُؤُه اْلحِّ

 طالب: نعم، عندي ما بين الكلمتين: "وعكست إرادته اإلرادات كلها"؟
 غير موجودة عندنا.

 طالب: موجودة.
 أي طبعة؟
 طالب: ...

 مية؟المكتبة اإلسال
 طالب: دار الرسالة.

ا التي معنا   هي طبعة الرسالة.أيض 
 طالب: ما فيها هذا، يا شيخ.

 ر؟طبعة أحمد شاك أميعني معك طبعة مكة  .نها زائدة. يبدو إنها ُمقحمةأدو ال، ما فيها هذا، يب
 طالب: طبعة أحمد شاكر.

 ؟هي التي معك
 .نعم 

َعِريِ  أَ  َش  ِليَف َما ََل ُيَطاُق َجاِئزٌ "َوَعن  َأِبي ال َحَسِن األ  ، نَّ َتك  الا َحاُبُه َأنَُّه: َهل  ُثمَّ َتَردَّ  َعق  َرَد ِبِه وَ َد َأص 
ُع َأم  ََل؟"  ر   الشَّ

ا، له أن يكلفهم  ن لم يرد به شرع؛ ألن العبيد والخلق ُملٌك هلل جميع  ا ال مجائٌز عقال ، يعني وا 
عقل. لكن هل من جهة الشرع حاصل؟ ليس يطيقون، وال ُيس ل عما يفعل، هذا من جهة ال

 بحاصل، وال واقع. فالتجويز العقلي ال قيمة له، بل العبرة باألحكام الشرعية.
ِر َأِبي َتجَّ َمن  َقاَل ِبُوُروِدِه ِبَأم  يَماِن، َفِإنَّ  "َواح  بَ تَ  هللا َلَهٍب ِباإلِ  ِمُن، َوأَ َعاَلى َأخ  نَُّه َر ِبَأنَُّه ََل ُيؤ 

َلى نَ  ِمَن. َوَهَذا َتك  َسَيص  ِع َبي  ِليٌف بِ اراا َذاَت َلَهٍب، َفَكاَن َمأ ُموراا ِبَأن  ُيؤ  ِن، َوُهَو ُمَحاال َجم  ي  دَّ  ٌل.َن الضِ 
ِمنَ م بأنه َمأ ُموٌر َوال َجَواُب َعن  هذا بالمنع: فال نسل   ِدُر َعَلى  الَِّتي ِبهَ ِتَطاَعةُ ، َواَِلس  ِبَأن  ُيؤ  ا َيق 

يَماِن كَ  يَمانِ اإلِ  ِصيِل اإلِ  ُر َعاِجٍز َعن  َتح    .َما ُيِطيُقُه" لِ َف ِإَلَّ كُ ، َفَما اَنت  َحاِصَلةا، َفُهَو َغي 
يعني: كما ُكلف غيره ممن استجاب، يعني: هل تكليف أبي لهب باإليمان تكليف بما ال ُيطاق؟ 

َد من غيره، ممن ال، هو تكليٌف بما ُيطاق، بدليل: إيمان غيره، أن اإليمان المطلوب منه  و هوجِّ
 مثله، إذ ا هو تكليٌف بما ُيطاق.

ُلُه َتَعاَلى ِلل َماَل  َزُم َقو  ِتَطاَعِة. َوََل َيل  ِسيِر اَِلس  َم ِفي َتف  ِبُئوِني ِئَكِة: "َفَما ُكلِ َف ِإَلَّ َما ُيِطيُقُه َكَما َتَقدَّ }َأن 
َماِء َهُؤََلِء{ ِقَياَمِة: [ َمَع َعَدِم ِعل  31]سورة البقرة: ِبَأس  َم ال  ِريَن َيو  ُيوا َما »ِمِهم  ِبَذِلَك، َوََل ِلل ُمَصوِ  َأح 
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ُتم   َثاُل َذِلكَ «َخَلق  ِليِف َطَلِب ِفع ٍل ُيَثاُب َفاِعُلُه َوُيَعاَقُب َتاِرُكُه، َبل  ُهَو ِخَطاُب  ؛، َوَأم  َس ِبَتك  أِلَنَُّه َلي 
 َتع ِجيٍز".

ُبي ِّن باألدلة واألمثلة  [، األمر ي تي لمعان  كثيرة، كما50:اإلسراء]سورة  {}ُكوُنوا  ِحَجاَرةا َأو  َحِديداا 
ُتم  »في علوم البالغة، ومنها أن يكون للتعجيز، كما في قوله:  ُيوا َما َخَلق   امرى عينيه أ، ومن «َأح 

دعى رؤية وهو ما رأى، ُيكلَّف أن يعقد بين شعيرتين، حبة اترى، يعني: في النوم، يعني:  ال
، هل يستطيع؟ ال ُيمكن، هذا تعجيز. وللمصو ِّر، الذي تساهل الناس ماشعير، حبتين يعقد بينه

ُتم  »فيه اآلن، يصورون بكل ارتياح،  ُيوا َما َخَلق   .«َأح 
ِلِه َتَعاَلى:  ِمِنيَن ِفي َقو  َزُم ُدَعاُء ال ُمؤ  َنا َما ََل ُتحَ }َربََّنا وَ "َوَكَذا ََل َيل  ل  ]سورة  َنا ِبِه{ َطاَقَة لَ ََل مِ 

ا، َبل  َيُجوزُ  ؛[286البقرة: ِليفا َس َتك  ِميَل َما ََل ُيَطاُق َلي  ََل ُيِطيُقُه َفَيُموَت.  َلُه َجَبالا َأن  ُيَحم ِ  أِلَنَّ َتح 
َنا أَ  َنا َما َيث ُقُل َعَلي  ل  : َأي  ََل ُتَحمِ  َباِريِ  َن  ُن األ  ن  ُكنَّا َداُؤُه وَ َوَقاَل اب  مٍ ِطيِقيَن مُ اِ  َوَتَحمٍُّل  َلُه َعَلى َتَجشُّ

َعَرَب َعَلى َحَسِب َما َتع ِقُل، َفِإنَّ الرَّ  ُروٍه، َقاَل: َفَخاَطَب ال  غِ لِ ُهم  َيُقوُل ُجَل ِمن  َمك  ُجِل ُيب  ُضُه: َما لرَّ
 ل عليه.لذلك، لكنه يثقُ  ، وهو مطيقٌ كُأِطيُق النََّظَر إلي

َمِة َأن  ُيكَ  ُث َلو  فَ َوََل َيُجوُز ِفي ال ِحك  ِل َجَبٍل ِبَحي    .اُب"َعَل ُيثَ لِ َفُه ِبَحم 
ن لمألنه ال ُيمكن، ُيكلفه  . لكن فعل عاقبه، هذا ال ُيمكن أن يكون ي بحمل جبل، فْن فعل أثابه، وا 

ن كان ثِّ  ل قَ الطاقة التي أشار إليها، وهي واردة في أساليب العرب، فهي شيء يثقل عليه، وا 
فالن، لكن هل هو بالفعل مثل تكليف ما لو كلفه بصخرة يعجز  نسبي، يقول: ال أطيق رؤية

ال لو رآه وجلس معه المدة الطويلة وجه   ا عنها؟ لو رآه ما حصل شيء، إال أن النفس تنفر منه، وا 
 لوجه، ما حصل شيء، ما تضرر.

ُث َلو  َفَعَل ُيَثابُ  َبَر ُسب   ،"ِبَحي  َتَنَع ُيَعاَقُب، َكَما َأخ  ِسِه  عَ َحاَنهُ َوَلِو ام  ا إِ أَ ن  َنف  سا َلَّ نَُّه ََل ُيَكلِ ُف َنف 
َعَها.  ُوس 

َتَنِع َعاَدةا  ِليُف ال ُمم  ُهم  َمن  َيُقوُل: َيُجوُز َتك  ُر وَ ألَِ  ؛َذاِتهِ َتَنِع لِ ، ُدوَن ال ُمم  َوِمن  ُجوُدُه، نَّ َذِلَك ََل ُيَتَصوَّ
ُر ِبِه، ِبِخاَلِف َهَذا". َم   َفاَل ُيع َقُل األ 

ف الُممتنع لذاته كالجمع بين الضدين، مستحيل، هذا لذاته ُممتنع، ما يمكن أن تجمع بين تكلي
 الوجود والعدم في آن  واحد.

لِ  ُه ََل َيُجوُز َتك  ِز َعن  ُهم  َمن  َيُقوُل: َما ََل ُيَطاُق ِلل َعج  ِتَغاِل ِخاَلِف َما ََل يُفُه، بِ "َوِمن   ُيَطاُق ِلاِلش 
ِه، َفِإنَُّه  ِليُفُه". ِبِضدِ   َيُجوُز َتك 

ف ف به. لكن ُيكلَّ "َما اَل ُيَطاُق لِّْلَعْجزِّ َعْنُه" هذا الُمكلف لن يستطيعه؛ ألنه عاجٌز عنه، فال ُيكلَّ 
ب مر  هو م موٌر بغيره في الوقت نفسه، مثل ما ت تي األوامر في النصوة الُمتعارضة، وحينئذ  

اَل  هِّ" أنت إذا شغلت يكون االمتثال بالترجي ؛ ولذلك يقول: "بِّخِّ د ِّ ْشتَِّغالِّ بِّضِّ فِّ َما اَل ُيَطاُق لِّالِّ
الوقت بشيء، ال تستطيع أن تفعل شيئ ا في الوقت نفسه، لكن أنت م مور بالشيئين، جاءت 
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النصوة بهذا، وجاءت النصوة بهذا، وحينئذ  عليك أن تبذل األسباب التي ذكرها من وجوه 
ال ُترج ِّ ، فبهذ ف في وقت ترد عليك نصوة ُتطالبك بكذا، ا ُيمكن أن ُتكلَّ الجمع، أهل العلم، وا 

نفسه، يعني: يكون من باب ونصوة ُتطالبك بضده أو ب مر  آخر ال تستطيعه في الوقت 
كما قيل لإلمام مالك: أمرني أبي ونهتني أمي، كلهم طاعتهم واجبة، ماذا تفعل؟ قال:  .الترجي 

 ب؟ م ُيجل و"أطع أباك وال تعةِّ أمك"، أجاب مالك أ
 .ئااشي فعلناطالب: ما 

كيف؟ إمام دار الهجرة، اإلمام مالك، واألمر واقع، ومتى يكون مثل هذا؟ إذا كان هناك مشادة 
جلب لي هذا الغرض من البلد اسافر، بين األم واألب، أو طالق، أو ما أشبه ذلك. قال أبوه: 

د وقارب واقنع أحدهما عني: سد  ، ي"أطع أباك وال تعةِّ أمك"الفالني، قالت أمه: ال تسافر، 
ال  م على أمر األب، فبت جيل طلبه مثال ، إلى أن يرضى الثاني، وا  ذا إمعروٌف أن أمر األم ُمقدَّ

ذا كانت في ذمته، فطاعته من طاعتها؛ ألنها تبعه، هو الذي ي  مر كانا ُمتشاحنين، ُمتفاصلين، وا 
كل حال، كالم مالك دقيق، وبعض الناس وي مر على األم. على  ،على الجميع، ي مر على الولد

وال  قبلك، والذي ينظر إليها بالرأي الُمجرد، ما في شك أنه، أطع أباك ، قيلتئ اشي فعلما يقول: 
ق كالم مالك على ما قاله تعةِّ أمك، وهما أمران متعارضان. على كل حال، ُيمكن أن ُيطبَّ 

 .-رحمه هللا-الشارح 
َِئمَِّة ِفي ال َمع َنى، َلِكنَّ كَ "َوَهُؤََلِء ُمَواِفُقوَن لِ  َلِف َواأل  َنُهم  لسَّ ُد ََل ُيَطاقُ َعُلوا َما يَ جَ و  َعب  ِنِه  ؛ت ُرُكُه ال  ِلَكو 

ِع َواللَُّغِة. َفِإنَّ  ر  َعٌة ِفي الشَّ ِه ِبد  َتِغالا ِبِضدِ  ا َلُه ُمش  ُمو َتاِركا َعب  َنُه َأنَّ فِ  َمض  َعُلُه ال  ُد ََل ع َل َما ََل َيف 
 ِطيُقُه!"يُ 

ال يطيقه، "فعل ما ال يفعله العبد ال يطيقه" يعني تقل له: لَِّم ال تصوم؟ يعني من النوافل مثال ، ما 
صام، غربت الشمس وهو ما صام، قالوا: يدل  على أنه ال يطيق الصيام، هل هو صحي ؟ 

افلة وال يحج ُيطيقه، ومن أسهل األمور عليه أن يصوم. ما يصلي نوافل مثال ، أو ال يعتمر ن
على النفس التي لم تتمرن  اوشاق   اهذا، كونه صعب   نافلة، لماذا؟ قال: أنا وهللا، صعٌب علي  

بعض الناس لو تكلفه أشق األعمال  ،من الناس وتتعود على الطاعة، صحي ، موجود عند كثير  
وبعض الناس عليه.  ، هذا شاق  ا، وبعضهم لو تضربه ألف جلدة ما أنفق درهم  اوال يصوم يوم  

يبذل األموال الطائلة بكل سهولة، لكن يصعب عليه أن يصلي ركعتين. فكون العبادات ُيسهَّل 
د بعض هذا، أمٌر يشهد به الواقع. وعرفنا من ُسه ِّل له تالوة بعضها على بعض الناس، وُيشد  

ها من نوع ألنت عليه؛ القرآن، بحيث يجلس الساعات يقرأ القرآن، فْذا جاءت سجدة التالوة شق  
على  -جلَّ وعال-. وتنوع العبادات من نَِّعم هللا اموجود   اهله باب الصالة، تر  رالصلوات، وال ُييسَّ 

في غير الواجبات،  وهذاوتصل به إلى مرضات هللا،  عباده، قد ُيفت  لك باب وُيسهَّل عليك،
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رسالة في  -رحمه هللا- بد منها. ولشيخ اإلسالم الفيعني هذا الكالم في النوافل، أما الواجبات 
 ع العبادات.تنو  

تِ  : ِإنَّ الطَّاَقَة الَِّتي ِهَي اَِلس  ِلِهم  َتَزُموا َهَذا، ِلَقو  ُقد  َطاَعُة وَ َوُهُم ال  ِفع ِل! ََل َتُكوُن ِإَلَّ َمَع ا َرةُ ِهَي ال  ل 
، َفِإنَُّه ََل ُيِطيُقُه! َوَهَذا  َعل  ِفع الا َلفِ ِكَتاِب َوالاَلُف ال  خِ َفَقاُلوا: ُكلُّ َمن  َلم  َيف  َماِع السَّ ج  نَِّة َواِ  ، سُّ

َشاَرُة إِ  َمِت اإلِ  ُعَقاَلِء، َكَما َتَقدَّ ِه َعامَُّة ال  ِه عِ َوِخاَلُف َما َعَلي  ِر َلي  َد ِذك  ِتَطاَعِة.ان   َِلس 
طاا َس َشر  ِفع ِل، َفَذِلَك َلي  ِليِف، َمعَ لتَّ ِفي ا َوَأمَّا َما ََل َيُكوُن ِإَلَّ ُمَقاِرناا ِلل  َما ُهَناَك  َأنَُّه ِفي ال َحِقيَقِة ِإنَّ ك 

ِلِه َتَعاَلى:  وَن ِبَقو  َتجُّ ِفع ِل. َوَقد  َيح  َع{َتِطيُعونَ }َما َكاُنوا َيس  ِإَراَدُة ال  م  }ِإنََّك [. 20سورة هود:]  السَّ
راا{ َتِطيَع َمِعَي َصب  َس ِفي َذِلَك إِ 67]سورة الكهف: َلن  َتس  ِتَطاَعةا  َراَدةُ [. َوَلي  ُه اس  ، َوُهَو َما َما َسمَّو 
ِفع ِل"   .ََل َيُكوُن ِإَلَّ َمَع ال 

َع{اآلن  م  َتِطيُعوَن السَّ  او كان خطاب  [، هل هو خطاب عن الُصم؟ ل20]سورة هود: }َما َكاُنوا َيس 
 .اعن الُصم، كان استداللهم صحيح  
ُه  َس ِفي َذِلَك ِإَراَدُة َما َسمَّو  ِتَطاَعةا، َوُهَو َما ََل َيكُ "َوَلي  ِفع   وُن ِإَلَّ اس  َ َذمَّ َهؤُ َمَع ال  ََلِء َعَلى ِل، َفِإنَّ َّللاَّ

ُمَقاِرَن  َع، َوَلو  َأَراَد ِبَذِلَك ال  م  َتِطيُعوَن السَّ ِنِهم  ََل َيس  عَ ِميُع ال َخل  َكاَن جَ لَ َكو  م  َتِطيُعوَن السَّ  ِق ََل َيس 
ِع! َفَلم   م  َل السَّ ِصيِص َهُؤََلِء ِبَذِلَك َمع ناى، َوَلكِ َقب  "ُم ال َحقَّ َوِثَقِلِه َعَلي  ِء ِلُبغ ِضهِ نَّ َهُؤََل َيُكن  ِلَتخ    .ِهم 

أحد يستطيع السمع قبل السمع؟ تستطيع أن تسمع كالم  هناكال يستطيعون السمع قبل السمع، 
الناس ما يستطيعون السمع  أصال ؟ تستطيع أن تسمع الكالم قبل الكالم؟ كلبعد تكلم ي لمشخة 

  بهذا الت ويل الذي ذكروه.
ا ِلل َهَوى  مَّا اتِ َباعا ا ِلَصاِحِبِه، َواِ  َتِطيُعوَن  "ِإمَّا َحَسدا َع. اََل َيس  م  اَلمُ َعَلي  -ُموَسى وَ لسَّ ََل  -ِه السَّ

َر" ب  َتِطيُع الصَّ   .َيس 
{قوم نوح  ما لثقل ا لصاحبه، [، لما ُذكِّر، إما حسد  7:حنو ]سورة  }َجَعُلوا َأَصاِبَعُهم  ِفي آَذاِنِهم  وا 

الذي يثقل عليه الشيء، يثقل عليه سماعه. وأنتم تشاهدون من يعكفون الحق عليهم، معروف 
من القنوات وغيرها، بعضهم مجرد ما يسمع الكالم يمشيه، يبغي غيره، ما ُيطيق  ،على آالت

يا ولد!  م  ِّ  قال: خير، فْذا جاء قرآن،على ما أوتي، بعض الناس يثقل عليه ال سماعه، وكل  
اس يستمعون، ال يطيقون سماع إلى أن ي تي شيٌء مما يطيقونه ويحبونه. والعكس، خيار الن

 }َجَعُلواق على هذا، قوم نوح وال مزامير وال كالم ُفح ، ال يسمعونه، يمشونه. فُيطبَّ  أغان  
} ا ِثَياَبُهم  َتغ َشو  نهم ما ُيطيقون سماع هذا الكالم [ لماذا؟ أل7:نوح]سورة  َأَصاِبَعُهم  ِفي آَذاِنِهم  َواس 

 الحق.
اَلمُ -"َوُموَسى  ِه السَّ رَ  -َعَلي  ب  َتِطيُع الصَّ ِع،اه ِلَظاهِ ِلُمَخاَلَفِة ما ير  ؛ََل َيس  ر  ُه َوَلي َس عِ  ِر الشَّ َدُه ِمن  ن 

 ٌم". ِعل  
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وقتل الغالم،  ،ألن ما فعله صاحب موسى، الخضر، في ظاهره ُمخالٌف للشرع، خرق السفينة
قامة الجدار بعد أن رفضوا الضيافة، بعض هذا، األمران ال إشكال في مخالفتهم لظاهر  اوا 

 ه موسى.ؤتَ لم يُ  -جلَّ وعال-الشرع؛ لكن عنده علم من هللا 
َرُه ُيَقا"َوَهِذِه ُلَغُة ال َعَرِب َوَسا ِغُض َغي  َُمِم، َفَمن  ُيب  تَ ُل: ِإنَّ ِئُر األ  ِه، وَ ُه ََل َيس  َساَن ِإَلي  ح  َمن  ِطيُع اإلِ 

َتِطيُع ُعُقوَبَتهُ  ِة َمَحبَِّتِه  ؛ُيِحبُُّه ُيَقاُل: ِإنَُّه ََل َيس  ِزِه َعن  لِ ُه، ََل لَ ِلِشدَّ   ُعُقوَبِتِه، َفُيَقاُل َذِلكَ َعج 
ُمَباَلَغِة، كَ  ُمَراُد اِلل  ِرَبنَُّه َحتَّى َيُموَت، َوال  ُب َما َتُقوُل: أَلَض  ر  ِديُد. وَ الضَّ راا، َفَلو  لَ لشَّ َس َهَذا ُعذ  م  َلي 

َماَواُت َواأل َ  َنُه َلَفَسَدِت السَّ َوو  ِعَباَد ِإَلَّ ِبَما َيه  ُض، َقاَيأ ُمِر ال   اَءُهم  َوَلِو اتََّبَع ال َحقُّ َأه وَ }َل َتَعاَلى: ر 
} ُض َوَمن  ِفيِهنَّ َر  َماَواُت َواأل   [".71]سورة المؤمنون: َلَفَسَدِت السَّ

هِّ ُلَغُة اْلَعَربِّ َوَسائِّريقول: "َوهَ  ُض َغْيَرُه ُيَقاُل: ذِّ يُع ايَ  إِّنَُّه اَل  اأْلَُممِّ، َفَمْن ُيْبغِّ " كما ْسَتطِّ ْحَساَن إَِّلْيهِّ إْلِّ
ك، وهذا أمر ، لماذا؟ ألنه وقع في اإلفاسطح  فْنه أبغض مِّ  -رضي هللا عنه–حصل من أبي بكر  

ال شك أنه شديد على النفس، النفوس العادية ال تقبل مثل هذا، وزواله من القلب والنفس من 
 َّللاَُّ ََل ُتِحبُّوَن َأن َيغ ِفَر }أَ : -جلَّ وعال-أشق األمور وأشدها. ولكن لما سمع أبو بكر كالم هللا 

} ن  ،ل: "بلى، أحب أن يغفر هللا لي"[، قا22:النور]سورة  َلُكم  ان كوأعاد النفقة على مسط ، وا 
 وقع في أمر  ال ُيمكن أن يتحمله الرجل العادي.

ُلُه: "َوََل ُيِطيُقوَن ِإَلَّ َما َكلََّفهُ  ِه.  يُقوَن ِإَلَّ َما َأق َدَرُهم  : َوََل ُيطِ َأي   ،ِمهِ م  ِبِه"، ِإَلى آِخِر َكاَل "َوَقو  َعَلي 
ِفيِق، ََل الَِّتي ِمن  جِ  َوَهِذهِ  ِو التَّو  ن وسالمة يتمكة والوسع والحَ َهِة الِص الطَّاَقُة ِهَي الَِّتي ِمن  َنح 

َل َوََل ُقوََّة ِإَلَّ ِباّلِلَِّ" َقَدرِ َدِليٌل َعلَ  -اآلَلت، و"َل َحو  ُخ َبع َدَها.. َوَقد  َفسَّ ى ِإث َباِت ال  ي   َرَها الشَّ
َتع َملُ َوَلِكن  ِفي َكاَلِم ال ِليَف ََل ُيس  َكاٌل: َفِإنَّ التَّك  ِخ ِإش  ي  َدا ِبَمع نَ شَّ ق  َتع َمُل بِ ى اإلِ  نََّما ُيس  َمع َنى ِر، َواِ 

ِر والنهي، وهو َقد  َقاَل: "ََل ُيَكلِ ُفُهم  ِإَلَّ َما ُيِطيُقوَن، وَ  َم  ". َوَظاِهُرُه أَ مَ ُقوَن ِإَلَّ ََل ُيِطياأل  نَُّه ا َكلََّفُهم 
َق َماأِلَنَُّهم  ُيِطيُقوَن فَ  ؛ِجُع ِإَلى َمع ناى َواِحٍد، َوََل َيِصحُّ َذِلكَ َير   َحاَنُه ُيرِ بِ َكلََّفُهم   و  يُد ِه، َلِكنَُّه ُسب 

ِفيَف" َر َوالتَّخ    .ِبِعَباِدِه ال ُيس 
أول األمر كلفهم بخمسين صالة، يعني لو استمر التكليف بالخمسين صالة، وكل صالة تحتاج 

عشر = خمسمائة دقيقة، خمسمائة دقيقة كم ساعة؟ ثمانية  ×ى عشر دقائق مثال ، خمسين إل
 -في المقدور، ممكن. لكن من رحمته ونصف، يعني ُثُلث الوقت، ُثُلث الليل والنهار، معناه أنه

ا، واألجر أجر الخمسين. -جلَّ وعال  أن خفف وجعل الخمسين خمس 
 -صلى هللا عليه وسلم–لنبي ل -عليه السالم–عة موسى مراجطالب: أحسن هللا إليك يا شيخ، 
 عندما قال: سل ربك التخفيف؟

من خالل التجربة، موسى جرب، بني إسرائيل وجدهم ما ُيطيقون مثل هذه األعمال الشاقة، وهي 
َبت رغبت، "النفس ال نهاية لها،  ألن ؛شاقة مشقة نسبية. اآلن وهي خمس صلوات النفس إذا ُرغِّ

ذا ُترد   . اآلن حياة الناس على هذا الترف الذي يعيشونه، لو خفَّ األمر قليال  "إلى قليل  تقنعُ  وا 
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عن عيشهم، شقَّ عليهم. ثمَّ بعد ذلك، يخف فيشق عليهم، إلى أن يصلوا إلى حد  يعودون فيه 
ثالث تمرات  كل :احدتريد أن تقول لو إلى ما قبل خمسين وستين سنة، يعيشون على الُبلغة. لكن 

  ...ما يرضى. لكنه إذا  يرضى؟ ي اليوم وك س ماء،ف
 والااااااااااااااااااااااااانفُس راغباااااااااااااااااااااااااٌة إذا رغَّبتهاااااااااااااااااااااااااا

 
ذا تُاااااااااااااااااااارد     إلااااااااااااااااااااى قلياااااااااااااااااااال  تقنااااااااااااااااااااعُ  وا 

صومون ؟ أبدان الُعبَّاد الصالحين من كبار السن، الذين يصلون الليل والنهار، وياأيهما أقوى بدن   
، عندك شديدة البردالالشاتية الطويلة  شديدة الحر، ويقومون اللياليالاأليام المتتابعة، في األيام 

يقوم  أراد أنإذا ن، يتحملون األثقال، ومع ذلك و ن، وخمسة وعشر و ن، وخمس ثالثو ثالثو الشباب، 
د على عصا، الفريضة. شخة أنا أدركته، بلغ  ك نه موثق إلى صالةف مائة سنة، ويصلي التهج 

ن ع، أنا أعرفه، أعرف اإلمام وصوته؛ ألفي تسليمة، وصوته ما ُيشج ِّ  اواإلمام ُيطيل، يقرأ جزء  
ع. وهذا شيخ ناهز المائة ويصلي على  ط، هذا صوته ما ُيشج ِّ ع، تنش ِّ بعض األصوات التي ُتشج ِّ

د. في آخر تسلمية بدال  من أن يقرأ جزء    ، نقةاعصا، ويقرأ خمسة أجزاء في الليلة، في التهج 
ن منهم انتهوا أوالعادة إذا أذَّن المسجد، معناه في مسجد  آخر،  اورقة، لماذا؟ ألنه سمع مؤذن  

ا الشيخ ه إليه هذفخفف هذا اإلمام. لما سلَّم اإلمام، توج   ،الصالة، يؤذن األول، معناه إنهم انتهوا
ذا  !د هللا، يوم جاء وقت اللزوم خففتالكبير: يا فالن، يا عب وشباب عندنا يصلون جالسين، وا 

وُذكِّر في بعض المناطق، ما أريد أن أسمي  واقفين. اثالث   وأ طلعوا وقفوا بالشارع ساعتين
، ويوم العيد بالعرض، االمنطقة، شخة من عشرين سنة ُيصلي على الكرسي، ُيصلي جالس  
د اإلبوقف ساعتين يعرض، القدرة تتبع القلب. القلب هو الذي ُيحمَّل، ما هو  مام البدن. إذا عوَّ

دهم على الم مومين على تخفيف الصالة، لو يز  يد آية، ضاقت صدورهم. بخالف ما لو كان عوَّ
 التطويل، لو خفف كذلك، ضاقت صدورهم.

هلل ر كثيرة و ، وأبواب الخيمس لة االستطاعة والقدرة، النفس راغبة، إذا رغَّبتها. كلما تفت  لها مجاال  ف
ا تزيد ورقة، وبعده ورقة، إلى أن تجد نفسك تق ا،الحمد. واليوم تقرأ جزء   م وأنت رأ عشرة باليو وغد 

د. ورأي نا مرتاح. ولو تقول لبعض الناس إن فالن يقرأ عشرة، قال: مستحيل! لماذا؟ ألنه ما تعوَّ
ة ولده، يذهب ليجاور العشر و ر األواخر، يترك أهله وماله شيجاور، في المسجد الحرام، في العمن 

لمصحف ويقرأ له صفحة، ثمَّ بعد ذلك يجلس أكثر الوقت في الحرم، ثمَّ يفت  ا ،األواخر
صفحتين، ثمَّ يتلفت يبحث عن أحد  يتحدث معه، إذا ما جاءه أحد، قام ليبحث، لماذا؟ ألنه ما 

د، د القراءة، لكن لو تعوَّ د، ما تعوَّ أن يرى  أشق ما عليه ء،صار ديدنه القراءة في حال الرخا تعوَّ
 ، يمكن أن ُيشغله عن قراءته.اأحد  

 طالب: ...
 اس يقدرون.حتى عموم الن
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 14 (66) العقيدة الطحاوية

 خمسين صالة؟ ايصلو طالب: َل يستطيع الناس أن 
م"، ، بدال  من خمس، "وال ُيطيقون إال ما كلفهم بهاال، ال، ال، هو الكالم أنه ما يستطيعون ست  

 يعني: زيادة على ذلك ما يطيقونه.
 طالب: إذاا كلفهم بأعلى شيء؟

 ال شك.كلفهم به، ال، كالمه ُمنتقض ب الذيأعلى ما يطيقون هذا 
َر َوََل ُيِريُد ِبُكُم "َكَما َقاَل َتَعاَلى:  ُ ِبُكُم ال ُيس  َر{ا}ُيِريُد َّللاَّ [. َوَقاَل َتَعاَلى: 185سورة البقرة:] ل ُعس 

} ُكم  َف َعن  ُ َأن  ُيَخفِ   [". 28]سورة النساء: }ُيِريُد َّللاَّ
ا الذي نجو به العبد من النار، هذيعني: الحد األدنى الذي ُيدخل به، ُينال به النعيم في الجنة، وي

ر . لكن بقدلفوا به. ثمَّ ترك مجال المنافسة في الزيادة في المنازل، ترك االختيار والحرية، وال إثمكُ 
 ما ُتعطي ت خذ.
{"َوَقاَل َتَعاَلى:  ُكم  َف َعن  ُ َأن  ُيَخفِ  ُكم  ِفي}َوَما َجَعَل عَ اَلى: َوَقاَل َتعَ  [.28]سورة النساء: }ُيِريُد َّللاَّ  َلي 

يِن ِمن  َحَرٍج{ َناُه، َوَلِكنَّهُ [. َفَلو  َزاَد ِفيَما َكلََّفَنا ِبِه أَلَ 78]سورة الحج: الدِ  َل َعلَ  َطق  َنا َوَرِحَمَنا، َتَفضَّ ي 
َعل  علينا في الدين من حرج.  َف َعنَّا، َوَلم  َيج  لُ ه. ففي العبارة قلق فتأملَوَخفَّ ءٍ شَ ُه: "َوُكلُّ َوَقو   ي 

ِمِه َوَقَضاِئِه َوَقَدرِِه". ِري ِبَمِشيَئِة َّللاَِّ َوِعل   َيج 
َقَضا ، َفِإنَّ ال  ر ِعيَّ ِنيَّ ََل الشَّ َقَضاَء ال َكو  ا، وكذلك اإلرادة ي  ا وشرع كوني  َء َيُكونُ ُيِريُد ِبَقَضاِئِه ال 

ِريُم َوال كَ  ُم َوالتَّح  ِكَتاُب َوال ُحك  ُن َوال  ذ  ُر َواإلِ  َم  ُو ذَ  ِلَماُت،َواأل   َك".لِ َوَنح 
كانت كونية أو  على األلفاظ التي أوردها، سواء ب دلة  تدل   -حمه هللا تعالىر -ثمَّ يستدل الشارح 

 شرعية.
ِلِه َتَعاَلى:  ، َفِفي َقو  ِنيُّ َقَضاُء ال َكو  عَ "َأمَّا ال  َمي  َسَماَواتٍ  }َفَقَضاُهنَّ َسب  ]سورة  ِن{ ِفي َيو 

 [.12فصلت:
ِلِه َتَعاَلى: َوال قَ  ، ِفي َقو  ر ِعيُّ يِنيُّ الشَّ ]سورة   ِإيَّاُه{ع ُبُدوا ِإَلَّ َأَلَّ تَ  }َوَقَضى َربُّكَ َضاُء الدِ 

 [.23اإلسراء:
ُرهَ  َم ِذك  يِنيَُّة، َفَقد  َتَقدَّ ِنيَُّة َوالدِ  َراَدُة ال َكو  دَ َوَأمَّا اإلِ  ِل الشَّ  ا ِعن  ِخ: "َوََل َيُكوُن ِإَلَّ مَ َقو   ُيِريُد". اي 

ِلِه َتَعاَلى:  ، َفِفي َقو  ِنيُّ ُر ال َكو  َم  ُرُه إِ َوَأمَّا األ  ا أَ َذا َأَرا}ِإنََّما َأم  ئا ]سورة  {ن  َيُقوَل َلُه ُكن  َفَيُكونُ َد َشي 
ُلُه َتَعاَلى: 82يس: َيةا أَ [. َوَكَذا َقو  ِلَك َقر  َنا َأن  ُنه  َذا َأَرد  َنا }َواِ  َها َسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلي  فَ ت َرِفيَها فَ مُ َمر 

ِميراا{ َناَها َتد  ُل َفَدمَّر  َقو  َق َوا16]سورة اإلسراء: ال   ِل، َوُهَو َأق َواَها.[، ِفي َأَحِد األ 
ِلِه َتَعاَلى:  ، ِفي َقو  ر ِعيُّ ُر الشَّ َم  َ َيأ ُمُر ِبال  َواأل  ِل َوا}ِإنَّ َّللاَّ َساِن{َعد  ح   . [ اآلية"90سورة النحل:] إلِ 

َ َيأ ُمرُ األمر الشرعي الذي ُيرتب عليه الثواب والعقاب، فاألمر ما ُيطلب،  ِل  ِبال َعد  }ِإنَّ َّللاَّ
َساِن{ ح   [، هذه أمور مطلوبة من الُمكلفين، بخالف الكوني.90]سورة النحل: َواإلِ 
ِلِه:  ََماَناِت ِإَلى أَ "َوَقو  وا األ  َ َيأ ُمُرُكم  َأن  ُتَؤدُّ ِلَها{}ِإنَّ َّللاَّ  [.58سورة النساء:] ه 
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ِلِه َتَعاَلى:  ، َفِفي َقو  ِنيُّ ُن ال َكو  ذ  ِن َّللاَِّ{ن  َأَحٍد إِ يَن ِبِه مِ }َوَما ُهم  ِبَضار ِ َوَأمَّا اإلِ  ]سورة  َلَّ ِبِإذ 
 [.102البقرة:

ِلِه َتَعاَلى:  ، ِفي َقو  ر ِعيُّ ُن الشَّ ذ  ِن َمةا َعَلى ُأُصوِلَها َفِبِإذ  ُتُموَها َقائِ ك  و  َترَ أَ }َما َقَطع ُتم  ِمن  ِليَنٍة َواإلِ 
 [.5]سورة الحشر: َّللاَِّ{

ِلِه َتَعاَلى:  ، َفِفي َقو  ِنيُّ ِكَتاُب ال َكو  َتاٍب كِ َقُص ِمن  ُعُمرِِه ِإَلَّ ِفي ٍر َوََل ُين  ن  ُمَعمَّ }َوَما ُيَعمَُّر مِ َوَأمَّا ال 
ِلِه َتَعاَلى: 11فاطر:]سورة  ِإنَّ َذِلَك َعَلى َّللاَِّ َيِسيٌر{ ُبوِر مِ }َوَلقَ [. َوَقو  َنا ِفي الزَّ ِر ن  َبع ِد الذ ِ د  َكَتب  ك 

اِلُحوَن{ َض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ َر   [.105]سورة األنبياء: َأنَّ األ 
ِلِه َتَعاَلى:  ، ِفي َقو  يِنيُّ ر ِعيُّ الدِ  ِكَتاُب الشَّ َنا َعلَ َوال  ِهم  فِ }َوَكَتب  ِس{ النَّ يَها َأنَّ ي  َس ِبالنَّف  ]سورة  ف 

ُكُم ال وقوله تعالى: [.45المائدة: َياُم{}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلي   [.183رة البقرة:]سو  صِ 
ِن َيع ُقوَب  ِلِه َتَعاَلى َعِن اب  ، َفِفي َقو  ِنيُّ ُم ال َكو  ِه اعَ َوَأمَّا ال ُحك  اَلُم: َلي  َرَح ا}فَ لسَّ َض َحتَّىَلن  َأب  َر  َيأ َذَن  أل 

ُر ال َحاِكِميَن{ ُ ِلي َوُهَو َخي  ُكَم َّللاَّ ِلِه َتَعاَلى: 80]سورة يوسف: ِلي َأِبي َأو  َيح  ُكم  [. َوَقو  }َقاَل َربِ  اح 
َتَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن{ َمُن ال ُمس  ح  ُم الشَّ 112نبياء:]سورة األ  ِبال َحقِ  َوَربَُّنا الرَّ ، ِفي [. َوال ُحك  ر ِعيُّ

ِلِه َتَعاَلى:  َلى عَ َقو  َعاِم ِإَل َما ُيت  ُكم  غَ }ُأِحلَّت  َلُكم  َبِهيَمُة اأَلن  َر ُمِحل ِ َلي  ُتم  ُحُرٌم ي  ِد َوَأن  ي  َ إِ ي الصَّ نَّ َّللاَّ
ُكُم َما ُيِريُد{  ُم َّللاَِّ [. َوَقاَل َتَعاَلى: 1]سورة المائدة:َيح  نَ }َذِلُكم  ُحك  ُكُم َبي  { َيح  سورة ] ُكم 

 [.10الممتحنة:
ِلِه َتَعاَلى:  ، َفِفي َقو  ِنيُّ ِريُم ال َكو  مَ  }َقاَل َفِإنََّهاَوَأمَّا التَّح  ِهم  ُمَحرَّ َبِعيَن َسَنةا َيِتيُهونَ  ٌة َعَلي  ِفي  َأر 

ِض{ َر  نَ  وقال تعالى: [.26]سورة المائدة: األ  َيٍة َأه َلك  ِجُعوَن{ يَ اَها َأنَُّهم  ََل }َوَحَراٌم َعَلى َقر  رة ]سو  ر 
 [.95األنبياء:

ِلِه:  ، ِفي َقو  ر ِعيُّ ِريُم الشَّ َتُة وَ َوالتَّح  َمي  ُكُم ال  َمت  َعَلي  ُم {}ُحرِ  ُكم  [. و3ة:]سورة المائد الدَّ َمت  َعَلي  }ُحرِ 
}  [، اآلية.23]سورة النساء: ُأمََّهاُتُكم 

لِ  ِنيَُّة، َفِفي َقو  َكِلَماُت ال َكو  َنىَمُة َرب ِ }َوَتمَّت  َكلِ ِه َتَعاَلى: َوَأمَّا ال  َراِئيَل ِبمَ  َك ال ُحس  ا َعَلى َبِني ِإس 
ِلِه 137]سورة األعراف:َصَبُروا{  ِه َوَسلَّمَ -[. َوِفي َقو  ُ َعَلي  ِلَماِت َّللاَِّ َأُعوُذ ِبكَ »: -َصلَّى َّللاَّ

 .«التَّامَّاِت الَِّتي ََل ُيَجاِوُزُهنَّ َبرٌّ َوََل َفاِجرٌ 
ِلِه َتَعاَلى:  يِنيَُّة، ِفي َقو  ر ِعيَُّة الدِ  َكِلَماُت الشَّ ِذ اب  َوال  ]سورة  {ُه ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَُّهنَّ َراِهيَم َربُّ َتَلى ِإب  }َواِ 

 [.124البقرة:
ا" ُر َظاِلٍم َأَبدا َعُل َما َيَشاُء، َوُهَو َغي  ُلُه: "َيف  ُقر آُن مِ -َوَقو  ِه ال  ِم الَِّذي َدلَّ َعَلي  َسُه َعن  ُظل  ِزيِه َّللاَِّ َنف  ن  َتن 

َس َما َكاَن ِمن  َبِني آَدَم ظُ  ِريَِّة، َفَلي  َقَدِريَِّة َوال َجب  َلِي ال  َن َقو  َتِضي َقو َلا َوَسطاا َبي  ِعَباِد، َيق  ا ال  ا َوَقِبيحا ل ما
َقَدِريَُّة َوال مُ  ا، َكَما َتُقوُلُه ال  ا َوَقِبيحا ُه ُظل ما ِقِه! َيُكوُن ِمن  ِثيٌل ّلِلَِّ ِبَخل  ! َفِإنَّ َذِلَك َتم  ُوُهم  َتِزَلُة َوَنح  ع 

َس الظُّ  ُهوُروَن. َوَلي  ُفَقَراُء ال َمق  ِعَباُد ال  َقاِدُر، َوُهُم ال  َغِنيُّ ال  بُّ ال  ! ُهَو الرَّ ِهم  ُم ِعَباَرةا َوِقَياٌس َلُه َعَلي  ل 



 

 

 
16 

 16 (66) العقيدة الطحاوية

ُخُل َتح   َتَنِع الَِّذي ََل َيد  ، َيُقوُلوَن: َعِن ال ُمم  ِرِهم  ُمَتَكلِ ِميَن َوَغي  َرِة، َكَما َيُقوُلُه َمن  َيُقوُلُه ِمَن ال  ُقد  َت ال 
ٌم!"  ُدوِر ُظل  َمق  ِكِن ال  َتَنُع َأن  َيُكوَن ِفي ال ُمم   إنه ُيم 

على  إذا امتنع بنفسه، امتنع الظلم؛ ألنه غير مقدور له، تعالى هللا عما يقولون، لم يكن لتحريمه
 سه فائدة. هو ُممتنع، ما داعي لتحريمه.نف

ُه  ِكناا َفُهَو ِمن  ٌل، ِإذِ  -ُه َلو  َفَعلَ  -"َبل  ُكلُّ َما َكاَن ُمم  ُم ََل َيُكوُن ِإَلَّ َعد  رِ  الظُّل  ِه  ِمن  َمأ ُموٍر ِمن  َغي 
َلُه َتَعاَلى:  َس َكَذِلَك. َفِإنَّ َقو  ُ َلي  ، َوَّللاَّ ِهيٍ  اِلَحاِت َن ال  مِ }َوَمن  َيع مَ َمن  ِمٌن َفاَل َيَخاُف وَ لصَّ ُهَو ُمؤ 

ا{ ما ا َوََل َهض  َلُه َتَعاَلى: 112]سورة طه: ُظل ما ُل ال قَ [، َوَقو  ُل َلَديَّ َوَما َأنَ }َما ُيَبدَّ ٍم و  َعِبيِد{لِ ا ِبَظالَّ  ل 
َلُه َتَعاَلى: 29]سورة ق: َناُهم  َوَلِكن  َكاُنوا ُهُم ال[ َوَقو  [، 76:]سورة الزخرف {اِلِمينَ ظَّ }َوَما َظَلم 

َلُه َتَعاَلى:  ا{أَ }َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراا َوََل َيظ ِلُم َربَُّك َوَقو   " [49ورة الكهف:]س َحدا
َ ََل َيظ ِلُم ِمث َقاَل َذرٍَّة{ ذلك فنفى إرادة  ،، بل تعدى األمر-جلَّ وعال-[ 40:النساء]سورة  }ِإنَّ َّللا 

، فضال  عن نفي يعني: نفي إرادة الظلم وما هللا يريد، [،31:غافر]سورة  { ُيِريدُ }َوَما َّللاَُّ الظلم، 
 الظلم نفسه.

َلُه َتَعاَلى:  َناُهم  َوَلِكن  َكاُنوا ُهُم الظَّاِلِمينَ "َوَقو  َلُه َتَعاَلى: [، َوقَ 76زخرف:ال]سورة  {}َوَما َظَلم  و 
ا{}َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراا َوََل َيظ   لَ 49]سورة الكهف: ِلُم َربَُّك َأَحدا َزى ُه َتَعاَلى: [، َوَقو  َم ُتج  َيو  }ال 

َ َسِريُع ال ِحسَ  َم ِإنَّ َّللاَّ َيو  َم ال  ٍس ِبَما َكَسَبت  ََل ُظل   َعَلى وذلك َيُدلُّ  -[ 17ة غافر:]سور اِب{ ُكلُّ َنف 
ِل.  َنِقيِض َهَذا ال َقو 

ُلُه الَِّذي َرَواهُ  ُه َقو  ُه َرُسوُلُه َوِمن  م  َيا ِعَبادِ » :-لى هللا عليه وسلمص- َعن  ُت الظُّل َم َعَلى ي، ِإنِ ي َحرَّ
ا، َفاَل َتَظاَلُموا ما َنُكم  ُمَحرَّ ُتُه َبي  ِسي، َوَجَعل  ِن:َعَلى َشي   َفَهَذا َدلَّ . «َنف   َئي 

َتِنعُ  َم، َوال ُمم  ِسِه الظُّل  َم َعَلى َنف   ِلَك.ُف ِبذَ ََل ُيوَص  َأَحُدُهَما: َأنَُّه َحرَّ
َبَر أَ  ِسِه، َكَما َأخ  َمُه َعَلى َنف  َبَر َأنَُّه َحرَّ َمَة، َوَهَذا يُ َتَب َعَلى نَ نَُّه كَ الثَّاِني: َأنَُّه َأخ  ح  ِسِه الرَّ ِطُل ف  ب 
 ، ِهيٍ  َم ََل َيُكوُن ِإَلَّ ِمن  َمأ ُموٍر َمن  ِتَجاَجُهم  ِبَأنَّ الظُّل  ُ وَ اح  َس كَ لَ َّللاَّ : ُهَو ُسب  َذِلكَ ي  َحاَنُه . َفُيَقاُل َلُهم 
نَّ  َم، َواِ  ِسِه الظُّل  َم َعَلى َنف  َمَة، َوَحرَّ ح  ِسِه الرَّ ِس َما َكَتبَ َكَتَب َعَلى َنف  ِسِه مَ  َعَلى َنف  َم َعَلى َنف  ا ِه َوَحرَّ

ِه، ََل َما ُهَو ممتنع عليه".  ُهَو َقاِدٌر َعَلي 
ا صار بذلك ُمستحق ا للمدح، إنما ُيمدح اإلنسان أو الُممتنع عن لو كتب وحرَّم الُممتنع عليه، م

النقائة، من يقدر على فعلها. إنما هو في األفعال االختيارية، المدح والذم إنما هو في األفعال 
االختيارية، ال في األمور اإلجبارية. يعني: تستطيع أن تقول إن زيد أفضل من عمرو؛ ألنه 

ل عليه غيره به، هل يستطيع أطول أو أبيض أو ...؟ ال . الموصوف بالوصف الثاني، الذي ُفض ِّ
ل من وضعه شيء؟ فلهذا ال ُيمدح وال ُيذَّم بهذا. وهللا  إنما حرم على نفسه  -جلَّ وعال-أن ُيعد ِّ

م  :-تعالى هللا عن قولهم علو ا كبير ا -ما يستطيع، وكتب على نفسه ما يستطيع، خالف ا لقولهم حرَّ
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نفسه؛ ألنه عاجٌز عنه! هذا كالمهم. وكتب اإلحسان على نفسه والرحمة على نفسه؛ الظلم على 
 ألنها تجب عليه! هذا كالم الُمعتزلة!.

 طالب: َل ُيقال للطفل هذا!.
 الحمد هلل، نحمد هللا على أن عافانا من هذا.

َلُه:  ا: َفِإنَّ َقو  ا{"َوَأي ضا ما رَ  -[ 112ه:]سورة ط }َفاَل َيَخاُف ُظل ماا َوََل َهض  َلُف، ِبَأنَّ َقد  َفسَّ ُه السَّ
قَ  ُم: َأن  ُين  رِِه، َوال َهض  َئاُت َغي  ِه َسيِ  ُر }َوََل َتزِ َما َقاَل َتَعاَلى: َسَناِتِه، كَ َص ِمن  حَ الظُّل َم: َأن  ُتوَضَع َعَلي 

َرى{  َر ُأخ   [.15]سورة اإلسراء:َواِزَرٌة ِوز 
َساَن ََل  ن  ا َفِإنَّ اإلِ  ُخلُ َوَأي ضا َتِنَع الَِّذي ََل َيد  َت ال  تَ   َيَخاُف ال ُمم  َرِة َحتَّ ح  نَّ نَ ؤمَّ ى يُقد  َما  ِمن  َذِلَك، َواِ 

ِكُن، َفَلمَّا آَمَنُه من الظلم بقوله"ؤمَّ يُ    .ُن ِممَّا ُيم 
 اآلن لو ُيذكر لشخة  في هذا البلد مثال  أسد ُمستشري وصائل في الهند مثال ، ما ينام؟

 .طالب: ينام
 لماذا؟

 طالب: ألنه آمن.
أو  ؛ ألنه ممكن أن يقفز الجداره النومءما جاآمن. لكن لما ُيذكر هذا األسد عند جيرانه مثال ، 

 على غرة ويدخل، فما ينام. ايجد الباب مفتوح  
ِكٌن َمق   }َفاَل َيَخاُف{"َفَلمَّا آَمَنُه من الظلم بقوله:  ِه. َوكَ ُدوٌر َعلَ ُعِلَم َأنَُّه ُمم  ُلُه: قَ َذا ي  َتِصُموا و  }ََل َتخ 

} َعِبيِد{[ إلى قوله: 28]سورة ق: َلَديَّ ٍم ِلل  َي َما ََل  َلم  َيع نِ  - [28]سورة ق: }َوَما َأَنا ِبَظالَّ ِبَها َنف 
ُدوٌر عَ  نََّما َنَفى َما ُهَو َمق  ُه، َواِ  َكُن ِمن  ِه َوََل ُيم  َدُر َعَلي  ِه مُ ُيق  ِكٌن، َوهُ َلي  ِر َأع  َو َأن  يُ م  ا ِبَغي  َزو  . ج  َماِلِهم 
َعا َف  ٍء ِمَن األ  ُ ُمَنزَّهاا َعن  َشي  ِل َهُؤََلِء َلي َس َّللاَّ الا َفَعَلى َقو  َعَلُه، بَ ، َوََل ُمقَ ِل َأص  ا َعن  َأن  َيف  سا ل  ُكلُّ دَّ
ُلُه َحَسٌن، َوََل حَ  ِلِه، َبل  ِفع  ِكٍن َفِإنَُّه ََل ُيَنزَُّه َعن  ِفع  ِفع ِل السُّ َة لِ ِقيقَ ُمم  َتِنٌع،ل  تَ  وِء، َبل  َذِلَك ُمم  ِنُع َوال ُمم 

 ََل َحِقيَقَة َلُه!!
لُ  َسُه ِفيَها َعن  ِفع ِل َما ََل َيص  َ َنف  ِل، ِفي َمَواِضَع، َنزََّه َّللاَّ ُقر آُن َيُدلُّ َعَلى َنِقيِض َهَذا ال َقو  ُح َلُه َوال 

َبِغي َلُه، َفُعِلَم َأنَّهُ  ُموِم، َكَما َأنَُّه ُمَنزٌَّه  َوََل َين  َمِعيِب ال َمذ  ِفع ِل ال  وِء َوال  ٌس َعن  ِفع ِل السُّ ُمَنزٌَّه ُمَقدَّ
ِلِه َتَعاَلى:  ُموِم، َوَذِلَك َكَقو  َمِعيِب ال َمذ  ِف ال  وِء َوال َوص  ِف السُّ ٌس َعن  َوص  َناُكم  ُمَقدَّ ُتم  َأنََّما َخَلق  }َأَفَحِسب 

َجُعوَن{َعَبثاا َوَأنَّكُ  َنا ََل ُتر  َسُه َعن  َخل ِق ال َخل ِق َعَبثاا، 115]سورة المؤمنون: م  ِإَلي  [. َفِإنَُّه َنزََّه َنف 
َكَر َعَلى َمن  َحِسَب َذِلَك، َوَهَذا ِفع ٌل. وقوله تعالى:  ِرِميَن{َوَأن  ِلِميَن َكال ُمج  َعُل ال ُمس  ]سورة  }َأَفَنج 

ِلِه َتَعا35القلم: ِض َأم  َلى: [. َوَقو  َر  ِسِديَن ِفي األ  ُمف  اِلَحاِت َكال  َعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ }َأم  َنج 
اِر{ ُمتَِّقيَن َكال ُفجَّ َعُل ال  َن َهَذا  -[ 28]سورة ص: َنج  ُ َبي  َز َأن  ُيَسوِ َي َّللاَّ ه َعَلى َمن  َجوَّ إنكاٌر ِمن 

ُلُه:  اِلَحاِت }َأم  َحِس َوَهَذا. َوَكَذا َقو  َعَلُهم  َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َئاِت َأن  َنج  يِ  َتَرُحوا السَّ َب الَِّذيَن اج 
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ُكُموَن{ َياُهم  َوَمَماُتُهم  َساَء َما َيح  َكاٌر َعَلى َمن  َحِسَب َأنَُّه  -[ 21]سورة الجاثية: َسَواءا َمح  ِإن 
َباٌر َأنَّ َهَذا حُ  خ  َعُل َهَذا، َواِ  ُه.َيف  بُّ َعن  ٌء َقِبيٌح، َوُهَو ِممَّا ُيَنزَُّه الرَّ ٌم َسيِ   ك 

ِن عَ  َرِك، ِمن  َحِديِث اب  َتد  ِن ُعَباَدَة ب  بَّاٍس، وَ َوَرَوى َأُبو َداُوَد، َوال َحاِكُم ِفي ال ُمس  ِد ب  اِمِت، َوَزي  ِن الصَّ
ِضهِ  هِ ه َل َسَماَواتِ َب أَ لو أن هللا َعذَّ »: -صلى هللا عليه وسلم-َثاِبٍت، َعِن النبي  م  َوُهَو ، َلَعذََّبهُ َأر 

راا َلُهم  ِمن   َمُتُه َخي  ، َوَلو  َرِحَمُهم  َكاَنت  َرح  ُر َظاِلٍم َلُهم  َماَغي   .«ِلِهم   َأع 
َقَدِريَّ  ِريَُّة، َوَأمَّا ال  َتجُّ ِبِه ال َجب  َفاِسَدِة!" ى ُأُصولِ َتَأتَّى َعلَ يَ ُة َفاَل َوَهَذا ال َحِديُث ِممَّا َيح   ِهُم ال 

ب العاصي، ويلزمه أن  رحم يألنه عند القدرية يلزمه أن ُيعذ ِّب، ويلزمه أن يرحم. يلزمه أن ُيعذ ِّ
ال فالنصوة كلها ضدهم، ومنها هذا الحديث. لكن قد  الُمطيع. ف وجبوا على هللا بعقولهم، وا 

 يتمسك الجبرية بظاهر هذا الحديث، والجواب عنه:
َفاِسَدِة! َولِ "َوَأمَّا ال قَ  ِذيِب َأو  ِبالتَّأ  َبُلوُه ِإمَّ َهَذا َقاَدِريَُّة َفاَل َيَتَأتَّى َعَلى ُأُصوِلِهُم ال   ِويِل!!ا ِبالتَّك 

ِديقِ  نَِّة، الَِّذيَن َقاَبُلوُه ِبالتَّص  َعُد النَّاِس ِبِه َأه ُل السُّ َر لِ َمِة َّللاَِّ َتَعاَلى َوَجاَل ُموا ِمن  َعظَ ، َوَعلِ َوَأس  ِه، َقد 
ِقِه، َوَعَدَم ِقَياِم ال َخل ِق ِبُحُقوِق ِنَعِمِه عَ  ِهم  ِنَعِم َّللاَِّ َعَلى َخل  مَّ ، ِإمَّا َعج  َلي  ، َواِ  الا مَّا َجه  ِريطاا زاا، َواِ  ا َتف 

ِر، َوَلو  ِمن   ك  ُدوِر ِمَن الشُّ َمق  ِصيراا ِفي ال  مَّا َتق  َضاَعةا، َواِ  ُه َعَلى َأه ِل ُوُجوِه. َفإِ ع ِض ال  بَ َواِ  نَّ َحقَّ
َسى َكَر َفاَل ُين  ِض َأن  ُيَطاَع َفاَل ُيع َصى، َوُيذ  َر  َماَواِت َواأل  كَ السَّ بِ  َفَر، َوَتُكوَن ُقوَُّة ال حُ َر َفاَل ُيك  ، َوُيش 

َجاءِ ل والخشية والمواإلنابة، والتوكُّ  ِف َوالرَّ َهةا : َجِميُعَها ُمتَ راقبة َوال َخو  هِ َوجِ  ُمَتَعلِ َقةا ِبِه، ، وَ  ِإَلي 
َراِدِه ِبَذِلكَ  َبِته وتألهه، َبل  َعَلى ِإف  ا َعَلى َمح  ُبو ، َوالل ِ بحيث يكون القلب عاكفا ا َعَلى َساُن َمح  سا

ا َعَلى َطاَعِتِه". رِِه، َوال َجَواِرُح َوق فا  ِذك 
ر التام، بصرف هذا األصل، مقابلة  لنعمه بالشك ..وتكون هذه األمور على أكمل الوجوه، تكون 

 .-جلَّ وعال-هذه األمور كلها له 
َلِة، َوَلِكنَّ النُُّفوَس َتِش  ُدوٌر ِفي ال ُجم  َب َأنَّ َهَذا َمق  حِ  َعَلى َمَراِتَب ََل لشُّ اَوِهَي ِفي  حُّ ِبِه،"َوََل َري 

ُ َتَعاَلى".  ِصيَها ِإَلَّ َّللاَّ  ُيح 
ف تكون بحسب أو بعدد الخلق. ألن ُش  زيد يختل ألن المراتب ال ُيحصيها إال هللا تعالى، بل قد

عن ُش  عمرو، ولو بشيء  يسير. وقد يُش  في هذا ويجود في هذا، والعكس من زيد. ف موٌر ال 
 ُيحصيها إال هللا تعالى.

ن  َأَتى ِبهِ  ٍه، َواِ  ُسُه ِمن  َوج  ُمِطيِعيَن َتِشحُّ ِبِه َنف  َثُر ال  ُه َن الَِّذي ََل َتَقُع ِمن  َأي  ٍه آَخَر. فَ ِمن  َوج   "َوَأك 
دُ  هُ ِإَراَدٌة ُتَزاِحُم ُمَراَد َّللاَِّ َوَما يحبه منه؟ ومن ذا الَِّذي َلم  َيص  ِلَق َلُه، َوَلو  ِفي خُ ِخاَلُف َما  ر  ِمن 

َقاِت؟ َفَلو  وضع َو  َلُه َعَلى َأه ِل سَ  الرب َوق ٍت ِمَن األ  َحاَنُه َعد  ِضِه،َماَواِتهِ ُسب  ِلِه، َولَ َعذََّبُهم  لَ   َوَأر  م   ِبَعد 
. ا َلُهم   َيُكن  َظاِلما

َساِنِه،  ح  ِلِه َواِ  ُض َفض  َبِة َمح  ِتَراُفُه، َوَقُبوُل التَّو  ِد ِمن  َذِلَك َواع  َعب  َبُة ال  ُر، َتو  َلَّ َفَلو  َوَغاَيُة َما ُيَقدَّ َواِ 
ا َولَ  َدُه َعَلى ِجَناَيِتِه َلم  َيُكن  َظاِلما َها.َعذََّب َعب  َر َأنَُّه َتاَب ِمن  ِسهِ  و  ُقدِ  َجَب َعَلى َنف    -َلِكن  َأو 
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َمِتهِ بِ  ِلِه َوَرح  َتَضى َفض  َمَة، َفاَل َيَسُع  -ُمق  ح  ِسِه الرَّ َأنَُّه ََل ُيَعذِ ُب َمن  َتاَب، َوَقد  َكَتَب َعَلى َنف 
ُلُغ َعَمُل  ُوُه، َوََل َيب  َمُتُه َوَعف  ُخَل ال َخاَلِئَق ِإَلَّ َرح  ُجَو ِبِه ِمَن النَّاِر، َأو  َيد  ُهم  َأن  َين  ال َجنََّة، به َأَحٍد ِمن 

 : اَلَلا ج  ِه َواِ  ا ِلَربِ  ُهم  َتع ِظيما ، َوَأَشدُّ َضُلُهم  َعَمالا ُكم  »َكَما َقاَل َأط َوُع النَّاِس ِلَربِ ِه، َوَأف  ا ِمن  ِجَي َأَحدا َلن  ُين 
لٍ » َيا َرُسوَل َّللاَِّ؟ َقاَل: ، َقاُلوا: َوََل َأن تَ «َعَمُلهُ  ُه َوَفض  َمٍة ِمن  ُ ِبَرح   «َوََل َأَنا، ِإَلَّ َأن  َيَتَغمََّدِني َّللاَّ

ُعو ِبِه ِفي َصاَلِتِه، َفَقاَل:  يُق ُدَعاءا َيد  دِ  ا َكِثيراا، َوََل »َوَسَأَلُه الصِ  ِسي ُظل ما ُت َنف  : اللَُّهمَّ ِإنِ ي َظَلم  ُقل 
ِحيمُ َيغ ِفُر الذُّنُ  َغُفوُر الرَّ َت ال  ِني، ِإنََّك َأن  َحم  ِدَك َوار  ِفر  ِلي َمغ ِفَرةا ِمن  ِعن  َت، َفاغ   .«وَب ِإَلَّ َأن 

يِق، الَِّذي ُهَو َأف َضُل النَّاِس َبع َد ا دِ  ِبيَ َفِإَذا َكاَن َهَذا َحاُل الصِ  َن  اُه؟ َفَما الظَّنُّ ِبِسوَ  ،َسِلينَ اِء َوال ُمر  أل 
ُه، الَِّذيَبل  ِإنَّ  َمَقاَم َحقَّ ِفَيِتِه َهَذا ال  ا ِبَتو  يقا ُه َوَعَظَمتَ ُن َمع ِرَفةَ َيَتَضمَّ  َما َصاَر ِصدِ  ُه، َوَما  َربِ ِه، َوَحقَّ

ِصيرِِه.  ِدِه، َوَمع ِرَفَة َتق  ُه َعَلى َعب  َتِحقُّ َبِغي َلُه، َوَما َيس  ا فَ َين  قا ا ِلمَ وَ ُسح  ُلوَق ن  َزَعَم َأنَّ ال مَ ُبع دا خ 
َها! َولَ  ِه َوََل َيُكوُن ِبِه َحاَجٌة ِإَلي  ِفَرِة َربِ  َتغ ِني َعن  َمغ  َس َورَ َيس  ِه َغااَء َهَذا ال  ي  ِل ِباّلِلَِّ َوَحقِ  َيٌة!! َفِإن  َجه 

َعِم، َوَما َعلَ  ِزل  ِإَلى َوط َأِة النِ  ُمَك ِلَهَذا، َفان  هَ َلم  َيتَِّسع  َفه  ِرَها  نَ بيَواِزن  ، وَ َن ال ُحُقوقِ ا مِ ي  ُشك 
َحاَنُه َلو  َعذََّب َأه َل َسمَ  َلُم َأنَُّه ُسب  ِرَها، َفِحيَنِئٍذ َتع  ِضِه، لَ وَ اَواِتِه َوُكف  ُر َظالِ َأر  ".َعذََّبُهم  َوُهَو َغي   ٍم َلُهم 

لى هللا ص-دعو به في آخر صالته، وجواب النبي يدعاء   -رضي هللا عنه-في طلب الصديق 
ه صلى هللا علي-يق أو ما ُيذم؟ النبي بهذا الحديث، هل فيه ما ُيمدح به الصد ِّ  له -عليه وسلم

ه إلى مه، هو طلب دعاء، ثمَّ ليتخيَّر من المس لة ما شاء، فو علَّ  -وسلم ذا الدعاء، وجهه هج ِّ
فسي ظلم ا كثير ا، وأينا لم يظلم نفسه؟ هذا كالم ن، بْني ظلمت -صلى هللا عليه وسلم -النبي
بياء ابة. وقد يقول اإلنسان: مثل هذا بالنسبة للصديق وهو أفضل الناس بعد األنالصح

نهاج ابن الُمطه ِّر، يسمونه: ابن الُمنج ِّس، الرافضي الخبيث، في )م والُمرسلين، فكيف بمن دونه؟
قرار النبي  لقنه  -ه وسلمصلى هللا علي-النبي  ،-ه وسلمصلى هللا علي-الكرامة(، قال: "اعترافه وا 

 رضي هللا-أنه قد ظلم نفسه ظلم ا كثير ا" فيقلبون المحاسن مساويء، كما قالوا في قول ُعَمر 
ا سمنني أهل ف كلوني" وهذا من شدة خوفه من هللا "وددت أني ك :-عنه تعالى جلَّ -نت كبش 
م، ومع ما فعل، ومع ما بذل، ومع شهادة النبي -وعال ه ل -ه وسلمصلى هللا علي-، مع ما قدَّ
َتِني ُكنُت تُ جنة، يقولون: ما الفرق بين هذا وبين قول الكافر يوم القيامة: بال سورة ]َراباا{ }َيا َلي 
ال[، تحريف للنصوة، وتلبيس على العامة والطغَ 40:النب  هذه مناقب في  فام والُجهَّال، وا 

األمة،  س بما يذمون به خيارلَ الب. ولكنه الهوى، وليس ب يديهم إال الفَ ثحقيقتها، وليست م
فِ َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن َبع ِدِهم  َيُقوُلوَن َربَّ }فيتشبثون بمثل هذه الت ويالت.  َواِنَنا الَِّذيَن ر  َلَنا َوإلِ َنا اغ  خ 

يَماِن{ لسلف، ا[، وعادة هؤالء وديدنهم وش نهم ذم السلف وسب 10:الحشر]سورة  َسَبُقوَنا ِباإلِ 
 نس ل هللا العافية.

 .-لى هللا عليه وسلمص-وسل ِّم على عبدك ورسولك محمد اللهمَّ صل ِّ 


